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Ata n.º 17/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 3 de agosto de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 17/2016 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 3 DE AGOSTO DE 2016 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 3 

de agosto de 2016, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do 

artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------- 

 

Aprovação das Atas n.º 15 e 16/2016  

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 15, relativa à reunião realizada no dia 20 de julho e a ata n.º 

16, da reunião extraordinária realizada no dia 27 de julho, as quais foram previamente 

distribuídas por todos os eleitos. As atas foram aprovadas por unanimidade.  

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado  

3. Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  

4. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa – Revisão de preços definitiva  

5. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho Palma Parreira 

Cano  

6. Casa do Povo de Brinches – Pedido de apoio para aquisição de fardamento e Encontro de 

Grupos Corais 

7. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio para o espetáculo de Cante 

8. Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa – Defeitos de obra  

9. Empreitada de execução da Casa do Cante – Defeitos de obra  
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10. Adenda ao protocolo de colaboração para desenvolvimento de ateliês de Atividades de Tempos 

Livres 

11. Alteração n.º 7 ao Orçamento da Câmara Municipal e alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

12. Aprovação de dois contratos de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos  

13. Proposta de 2ª alteração ao Loteamento da Zona Nascente e retificação da 1ª alteração  

14. Certificação de nome de rua  

15. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples – Artigos 216/312-D e 30-E de 

Vila Verde de Ficalho 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Sulcena – Associação Cultural e Recreativa 

De acordo com o solicitado pela Sulcena, através de Pretensão n.º 11062 datada de 19 de julho 

do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

Associação do pagamento da taxa de licença de ocupação da via pública, no valor de 20,00 

euros, para a Feira do Sótão, realizada nos dias 22 e 23 do corrente mês de julho. ------------------ 

 

1.2.Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 11026 datada 

de 19 de julho do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

aquele Clube do pagamento da taxa de licença de ocupação da via pública, no valor de 20,00 

euros, da taxa de ruido no valor de 20,00 € e de recinto improvisado no valor de 15,00 €, 

respeitante ao baile realizado no dia 23 de julho do corrente ano. -------------------------------------- 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificações 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. 

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: --------------------------------------- 
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Requerente Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Futebol Clube de 

Serpa 

Baile 11019 

2016.07.19 

Dia 23 de julho 2016.07.21 

Junta de Freguesia de 

Pias 

Espetáculo “Pias 

07 – Glow Party” 

11685 

2016.07.29 

Dia 30 de julho 2016.07.29 

 

2.2. Comissão de Festas de Vales Mortos 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Comissão de Festas de 

Vales Mortos, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para realizar Bailes nos 

dias 12 a 15 de agosto de 2016, no Largo Dr. Quirino Mealha - Vales Mortos, com início às 

19h00 e termino as 6h00. 

De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verificam que, face ao evento, o pedido 

foi instruído com os elementos necessários 

Referem ainda que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do 

artigo 16º, Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições 

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de 

funcionamento. 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Vales Mortos, para os 

bailes a realizar entre 12 e 15 do corrente mês de agosto. -------------------------------------------------- 

 

3. Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que a empresa Agrocinco – 

Construções, S. A. solicitou a libertação do seguro-caução com a apólice nº 100009198/200, 

emitida pela COSEC – Companhia de Seguro de Crédito, S. A. a 07-06-2006, prestada no âmbito 

do concurso acima identificado.  

 O processo foi aberto por deliberação de Câmara de 20/07/2005, tendo sido adjudicado 

pelo mesmo órgão a 10-05-2006 ao consórcio Agrocinco – Construções, S. A. e Carija, 

S.A; 

 O contrato 3/2006 foi assinado a 26-07-2006; 
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 Por protocolo entre as Águas do Alentejo, S. A. e o Município de Serpa, a 

responsabilidade da obra foi para a primeira entidade, ficando, no entanto, todo o 

processo administrativo em poder do Município de Serpa, onde estão incluídas as 

cauções. 

 O auto de receção definitivo é emitido pelas Águas Públicas do Alentejo, S. A., a 

11/05/2016; 

 

Face ao exposto, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 

2 de março (anterior regime jurídico das empreitadas de obras públicas, pela qual se rege o 

procedimento em causa), submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que 

autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação total do seguro-

caução com a apólice nº 100009198/200, emitida pela COSEC – Companhia de Seguro de 

Crédito, S. A. a 07-06-2006 e da verba retida pela Gestão financeira, no valor de 7.494,98 (sete 

mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e noventa e oito cêntimos). 

 

 Deliberação  

Nos termos do nº 1 do artº 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação total do seguro-caução com a apólice nº 

100009198/200, emitida pela COSEC – Companhia de Seguro de Crédito, S. A. a 07-06-2006 e 

da verba retida pela Gestão financeira, no valor de 7.494,98 (sete mil, quatrocentos e noventa e 

quatro euros e noventa e oito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

 

4. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa – Revisão de preços 

definitiva  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 20 de julho do corrente ano, 
informa o seguinte:  
 
«Considerando que: 
 

 Por deliberação da Câmara Municipal datada de 25-08-2010 foi autorizada a adjudicação 
da empreitada referente ao CPU nº 13/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo 
de Santa Maria, em Serpa, à empresa Betão e Taipa – Construção e Recuperação de 
Edifícios, Ldª, pelo valor de 270.194,00€ (duzentos e setenta mil, cento e noventa e 
quatro euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e com um prazo de execução de 
90 (noventa) dias; 

 Que o preço das empreitadas de obras públicas, por força do disposto no Regime 
Jurídico das Empreitadas de Obras Publicas, artº 382º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, 
aplicável à presente empreitada deve ser obrigatoriamente objeto de revisão; 
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 Se encontra apurado o valor da Revisão de Preços Definitiva, calculado nos termos da 
fórmula constante na cláusula 7ª do Contrato nº 79/2010 assinado a 28-10-2010 com a 
empresa acima identificada, e confirmada pelo parecer técnico do setor de 
Empreitadas; 

 Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a 
competência para autorizar a despesa é da Câmara Municipal, entidade que autorizou a 
despesa inicial; 

Propõe-se para aprovação a despesa resultante da Revisão de Preços Definitiva, apresentada 
pelo setor de Empreitadas, referente à empreitada CPU nº 13/2010 – Empreitada de 
Requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa, no valor de 2.395,03€ (dois mil, trezentos e 
noventa e cinco euros e três cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal de 6% no valor de 
143,70€ (cento e quarenta e três euros e setenta cêntimos), o que perfaz o montante total de 
2.538,73€ (dois mil, quinhentos e trinta e oito euros e setenta e três cêntimos), com o número 
sequencial de cabimento 12600/2016, na subunidade de gestão financeira.» ------------------------- 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a despesa resultante da Revisão de 

Preços Definitiva, referente à Empreitada de Requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa, 

no valor total de 2.538,73€ (dois mil, quinhentos e trinta e oito euros e setenta e três 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 15 de julho do corrente ano, informa 

que foi requerido por Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano, a alteração da deliberação 

da reunião de Câmara de 17 de março de 2016, no que se refere ao prédio rústico, denominado 

"Cruz Nova", com 3500,00m2, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 2404/20011001 e inscrito na matriz predial da freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

sob o artigo 15 – Secção J, decorrente da partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho 

Palma. 

 

Na certidão emitida, atribuindo: 

A proporção de 1/72 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 58/527 a Maria Manuela 

Malveiro Rebolo; 17/195 a João José Malveiro Coelho Palma; 1/50 a Mariana Carrasco Valente 

Oliveira; 33/358 a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 33/358 a 

Emídio José Palma Beirão da Cruz; 33/358 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 9/134 a Isabel 

Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 38/633 a Paulo Miguel Boalma Bastos Coelho Palma; 

38/633 a José Manuel Valente Palma; 121/645 a Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano; 

7/417 a João Maria Palma Parreira Cano; 7/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano 
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Pereira Forjaz; 7/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 7/417 a Maria Manuela 

Palma Parreira Cano Menezes; 7/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 7/417 a 

António Luís Palma Parreira Cano; 7/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

É agora requerida a seguinte atribuição: 

1/72 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 6/41 a Margarida Maria Palma Beirão da 

Cruz Marques de Carvalho; 6/41 a Emídio José Palma Beirão da Cruz; 6/41 a Pedro Manuel 

Palma Beirão da Cruz; 55/509 a Isabel Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 121/338 a Maria do 

Rosário Coelho Palma Parreira Cano; 8/691 a João Maria Palma Parreira Cano; 8/691 a Teresa 

de Guadalupe Palma Parreira Cano Pereira Forjaz; 8/691 a Maria do Rosário Palma Parreira 

Cano Cortez; 8/691 a Maria Manuela Palma Parreira Cano Menezes; 8/691 a Ana Isabel Palma 

Parreira Cano Pavão Serra; 8/691 a António Luís Palma Parreira Cano; 8/691 a Mariana da 

Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

Pelo exposto e conforme informação datada de 03 de março, referem que nada obsta à 

emissão de Parecer Favorável à redução do número de compartes face ao inicialmente 

requerido, por não se verificar que na referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento 

físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, verificando-se ainda que o prédio rústico 

insere-se no perímetro urbano de Serpa, qualificado no Plano de Urbanização de Serpa como 

CC2 (espaços centrais tipo 2). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração ao aumento de 

compartes no prédio rústico, denominado "Cruz Nova", com 3500,00m2, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2404/20011001 e inscrito na matriz 

predial da freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 15 – Secção J, decorrente 

da partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma, nos termos expostos no parecer 

técnico acima transcrito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Casa do Povo de Brinches – Pedido de apoio para aquisição de fardamento e Encontro 

de Grupos Corais 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Casa do Povo de 

Brinches, solicita apoio pontual para aquisição de fardas para o Grupo Coral e Etnográfico da 

Casa do Povo de Brinches e para a realização do Encontro de Ranchos Corais, a realizar em 

agosto de 2016, em dia a indicar. De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 
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Movimento Associativo, Capitulo I e IV, propõem o apoio à Casa do Povo de Brinches através da 

atribuição de um subsídio de 1 000,00€ (mil euros). 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu-se ao respetivo cabimento prévio com o n.º 

sequencial 12695/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Povo de Brinches, um subsídio no valor de 

1.000,00 € (mil euros) para apoio na aquisição de fardamento para o Grupo Coral e Etnográfico 

da Casa do Povo de Brinches e para a realização do Encontro de Ranchos Corais. ------------------- 

 

7. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio para o espetáculo de 

Cante 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o grupo coral feminino “As 

Ceifeiras de Pias” promove, no dia 30 de julho, no âmbito das comemorações do 7º aniversário 

do Grupo, um espetáculo de Cante, acompanhado de jantar convívio para convidados e 

intervenientes no Projeto. Para o efeito, solicita ao Município de Serpa apoio financeiro para 

suporte à iniciativa. 

 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I e IV, e 

apoios financeiros efetivados aos grupos corais do Concelho no ano de 2016, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1.000,00€ (mil euros).  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu-se ao respetivo cabimento prévio com o n.º 

sequencial 12696/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias”, um 

subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros) para apoio na realização do espetáculo de Cante. ----   

 

8. Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa – Defeitos 

de obra  

Sobre a empreitada designada em epígrafe, o Serviço de Empreitadas informa que, no âmbito 

da garantia da empreitada de “Reabilitação e Ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa”, 

foram enviados os ofícios 4902/2015 e 5342/2015, ambos registados e com aviso de receção, e 

efetuadas várias comunicações via correio eletrónico, notificando o adjudicatário para proceder 
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à reparação de defeitos da obra. O adjudicatário procedeu, fora do prazo, à correção 

deficiente/insuficiente de parte dos trabalhos e ficaram por corrigir os seguintes trabalhos: 

 

Defeitos da obra/trabalhos não corrigidos: 

 Substituição de duas portas; - 1500€; 

 Reparação de pavimento em madeira; - 1280€ 

 Reparação de reboco interior junto ao rodapé; - 500€ 

 Reparação da fixação do “deck” em madeira de riga à estrutura metálica; - 850€ 

Defeitos da obra/trabalhos corrigidos de forma deficiente ou insuficiente: 

 Reparação da muralha de taipa (zona do terraço de acesso ao caminho de ronda); - 

3500€ 

O valor estimado para correção dos defeitos de obra é de 7.630,00€ (sete mil seiscentos e 

trinta euros), ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. 

Findo o prazo estipulado para reparação dos defeitos de obra, conforme o disposto no ofício nº 

5342/2015 com saída a 10/07/2015 e rececionado a 13/07/2015, propõem o acionamento da 

garantia bancária ou caução para correção dos mesmos. 

Conforme o disposto no ponto 3 do artigo 396.º, se a correção dos defeitos ordenada não for 

executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, 

diretamente ou por intermédio de terceiro. No caso em análise, propõem que estes trabalhos 

sejam solicitados a terceiro, através de procedimento próprio de contratação pública. ----------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 296.º, 

n.º1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, executar a caução prestada, para fazer face aos 

prejuízos incorridos, por força do incumprimento do contrato. -------------------------------------------- 

 

9. Empreitada de execução da Casa do Cante – Defeitos de obra  

Sobre a empreitada designada em epígrafe, o Serviço de Empreitadas informa que, no âmbito 

da garantia da empreitada de “Execução da Casa do Cante”, o adjudicatário não procedeu à 

correção dos defeitos de obra conforme comunicado através dos ofícios 440/2016 de 12 de 

Janeiro e 3160/2016 de 27 de abril, ambos registados e com aviso de receção. Os trabalhos não 

corrigidos estão discriminados na estimativa orçamental e perfazem um custo estimado de 

3.232,35€ (três mil duzentos e trinta e dois euros e trinta e cinco cêntimos) ao qual acresce o 

valor do IVA à taxa legal em vigor. 
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01. Cobertura 

01.01

Reabilitação de cobertura inclinada em telha 

existente na zona exposição temporária e 

receção museu. Considerando levantamento 

de telha existente, nivelação correta da 

cobertura de acordo com as pendentes 

definidas nas peças desenhadas, substituição 

de subtelha existente que não corresponde 

ao definido nas peças desenhadas (ARQ | 

Des. 3.1 | Jun 2010). Tudo de acordo com as 

peças desenhadas e incluindo todos os 

trabalhos, materiais e acessórios 

complementares a sua correcta execução. m2 80,10 23,50 € 1.882,35 €

02. Paredes Interiores

02.01 Reabilitação das paredes interiores de 

pladur, considerando tratamento de todas as 

anomalias detetadas devido a entrada de 

água pela cobertura. Considerando todos os 

trabalhos, materiais e acessórios 

complementares a sua correcta execução. vg 1,00 750,00 € 750,00 €

03. Teto | Alçapão

03.01 Reabilitação alçapão interior em pladur, 

considerando tratamento de todas as 

anomalias detetadas devido a entrada de 

água pela cobertura. Considerando todos os 

trabalhos, materiais e acessórios 

complementares a sua correcta execução. vg 1,00 100,00 € 100,00 €

04. Eletricidade 

04.01 Revisão da rede de iluminação, deteção e 

reparação de anomalias (curto de circuito, 

entre outras) existentes.  Considerando 

todos os trabalhos, materiais e acessórios 

complementares a sua correcta execução. vg 1,00 500,00 € 500,00 €

Artº Designação dos Trabalhos Un
Quant. 

Totais 

Preço 

Unitário 
Total 

 
 

Findo o prazo estipulado para reparação dos defeitos de obra, conforme o disposto no ofício nº 

3160/2016 com saída a 29/04/2016 e rececionado a 02/05/2016, propõem o acionamento da 

garantia bancária ou caução para correção dos mesmos. 

Conforme o disposto no ponto 3 do artigo 396.º, se a correção dos defeitos ordenada não for 

executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, 

diretamente ou por intermédio de terceiro. No caso em análise, propõem que estes trabalhos 

sejam solicitados a terceiro, através de procedimento próprio de contratação pública. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 296.º, 

n.º1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, executar a caução prestada, para fazer face aos 

prejuízos incorridos, por força do incumprimento do contrato. ------------------------------------------ 
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10. Adenda ao protocolo de colaboração para desenvolvimento de ateliês de Atividades 

de Tempos Livres 

A Srª Vereadora Isabel Estevens informa que, face ao elevado número de inscrições de crianças 

para o ATL de Verão, objeto de protocolo com o Centro de Cultura Popular, bem como a 

dinamização e reforço de acompanhamento necessário aquando das saídas, idas às piscinas e 

outras atividades, é pertinente reforçar a verba a disponibilizar para reforço de mais quatro 

monitores.  

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte Adenda 
ao protocolo celebrado com o Centro de Cultura Popular de Serpa, para o desenvolvimento de 
Ateliês de Atividades de Tempos Livres:   

 

Adenda ao Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento de  
Ateliês de Atividades de Tempos Livres 

 
Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da 
Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ………….. de ……………. de 2016, doravante 
designado Primeiro Outorgante; 
E,  
- Associação Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da 
Abegoaria, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente da Direção ……………..…., doravante 
designada Segunda Outorgante 
 
Considerando que: 
- Na sequência do Protocolo celebrado entre as partes outorgante, se verificou um grande afluxo de 
crianças para frequentar os Ateliês de Atividades de Tempos Livres; 
- Que do exposto resultou a necessidade de contratar quatro trabalhadores além dos previstos 
inicialmente; 
- Que nos termos do disposto no n.º 2, da Cláusula Quarta do Protocolo, o valor a transferir pelo 
Município, podia ser revisto caso se demonstrasse, comprovadamente, que os encargos assumidos 
com o pessoal excediam o valor previsto inicialmente; 
 
É celebrado entre as partes outorgantes a presente Adenda ao Protocolo de 
Desenvolvimento de Ateliês de Atividades de Tempos Livres que reger-se-á pelas cláusulas 
seguintes: 

 
Cláusula 1ª  
Alteração  

A Clausula 4º, do Protocolo celebrado, passa a ter a seguinte redação: 
 

“Cláusula 4ª  
Deveres do Primeiro Outorgante 

1 - O Município de Serpa compromete-se a: 
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a) Transferir o montante global previsível de 34 000,00€ (trinta e quatro mil euros), em três 
parcelas sucessivas, sendo a primeira no valor de 8 000,00€, a segunda no valor de 10 
000,00€ e a terceira no valor de 16 000,00€, com vencimento na data de celebração do 
Protocolo, em 20 de julho e 20 de agosto de 2016, respetivamente. 

b) (Inalterada) 
2 – (Inalterada) 
3 - A despesa resultante da celebração do presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 
atribuído o número sequencial 12234, devidamente reforçado em 26/07/2016” 
 
A presente Adenda ao contrato é feita em dois exemplares, ficando cada uma em poder de um 
contraente. 
 
Serpa, ….. de ……. de 2016 
 
Pelo Município de Serpa     
____________________________                          
 
Pela Associação Centro de Cultura Popular de Serpa 
_____________________________ 

 
 

11. Alteração n.º 7 ao Orçamento da Câmara Municipal e alteração n.º 4 ao Plano 

Plurianual de Investimentos 

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual 
de Investimentos da Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação. 

 

 Deliberação  

Nos termos do n.º 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, aprovar a sétima alteração ao Orçamento e quarta alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos, conforme documentos que se encontram em pasta anexa à presente ata, dela 
fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Aprovação de dois contratos de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos  

Procedeu-se à análise dos contratos que se encontram em pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, S.A., referências 

9015/008459/491 e 9015/008460/891, para concessão de dois empréstimos nos montantes de 

750 000,00€ e 400 000,00€, respetivamente.  

 

O Sr. Presidente inicia a sua intervenção apresentando um pequeno resumo sobre o 

andamento deste assunto. Salienta que muito embora estes empréstimos tenham sido 

discutidos sob determinadas condições, na análise à minuta do contrato agora a aprovar, 

surgiram cláusulas sobre as quais existem algumas reservas e que não estavam previstas 
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inicialmente, tendo a entidade bancária justificado com o fato de estas serem correntes nestes 

contratos. Mais informa que muito embora a minuta venha a ser agora aprovada, 

provavelmente irá regressar a Reunião do Executivo para retificação dessas cláusulas. 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho intervém em nome dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 

para reforçar a opinião dos mesmos relativamente a este assunto, uma vez que esta já havia 

sido transmitida em reunião anterior. Salienta como importantes os projetos de investimento 

previstos nos dois contratos, no entanto, reforça que a necessidade destes empréstimos 

decorre de escolhas erradas da Câmara em épocas anteriores e que puseram em causa a saúde 

financeira da Autarquia, sendo que estes surgem agora para fazer face a despesas correntes da 

Câmara. 

Contínua a sua intervenção referindo que entendem que o prazo dos mesmos é muito extenso 

(20 anos), pelo que consideram que a Câmara deveria renegociar para reduzir o tempo, sendo 

que este vai abranger duas décadas que se traduzem em vários mandatos. Termina a sua 

intervenção referindo que estes empréstimos surgem numa altura em que fica no ar a 

necessidade de realização de obras em véspera de eleições, pelo que a posição dos Vereadores 

do Partido Socialista é de abstenção na votação deste assunto. 

 

De seguida intervém o Sr. Presidente para referir que o timing para a apresentação destas 

propostas de empréstimos já foi por diversas vezes abordado em reuniões anteriores, pelo que 

não é compreensível a posição dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. Reforça que estes 

empréstimos surgem nesta altura devido ao atraso verificado na definição das regras do 

Quadro Comunitário (2014 - 2020), que apenas foram conhecidas no final do ano 2015 início de 

2016. Mais refere que os investimentos previstos nos mesmos não são considerados despesa 

corrente pois apresentam valores avultados e decorrem do não enquadramento dos mesmos 

no Quadro Comunitário, e ao contrário do que é referido, o mais provável é que os mesmos 

não estejam resolvidos até às eleições, sendo estes processos detentores de alguma 

complexidade e morosidade. 

Apresenta como exemplo os concelhos limítrofes que fazem parte da Cimbal e que também 

tiveram que recorrer a este procedimento para fazer face a obras necessárias que não são 

contempladas no Quadro Comunitário. 

Termina a sua intervenção realçando que estes financiamentos só são possíveis se a saúde 

financeira das autarquias for boa e a prova disso é o montante dos empréstimos a contrair, que 

é cerca de metade do valor permitido por lei para a Câmara Municipal de Serpa. No que diz 

respeito ao prazo dos empréstimos, estes são negociados com base na vida útil dos bens, com a 

gestão de outros empréstimos que foram contraídos e com a taxa de esforço atribuída ao 

município para cumprir o pagamento dos mesmos, pelo que, ponderados estes fatores definiu-

se o tempo, tendo também em consideração as condições atuais mais vantajosas. ------------------ 
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 Deliberação  

No seguimento da deliberação da Assembleia Municipal de 30 de Junho de 2016, que autoriza a 

contratação de dois empréstimos com a Caixa Geral de Depósitos, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, aprovar 

os contratos a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, com as referências 9015/008459/491 e 

9015/008460/891, com a ressalva de que deverão ser efetuadas as alterações propostas à 

entidade, relativamente às clausulas sobre as quais existe reservas. ------------------------------------- 

 

13. Proposta de 3ª alteração ao Loteamento da Zona Nascente e retificação da 1.ª 

alteração  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em 29 de julho do corrente ano:  

 

«1. A 1ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente (LMZN) foi aprovada na reunião 

de Câmara Municipal de 2016.02.03. 

2. Propõe-se o envio para reunião de Câmara Municipal da Proposta de Retificação da 1ª 

Alteração e da 3.ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente atendendo a que 

reúne condições para aprovação. De facto, como exposto na Memória Descritiva (M.D.), a 

proposta está conforme o Plano de Urbanização de Serpa e tem enquadramento no n.º 8 do 

artigo 27.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. 

3. A presente proposta contempla: 

3.1 – A retificação da 1.ª Alteração ao LMZN nos seguintes termos: 

3.1.1 – Retificação da planta de síntese de modo que o polígono de implantação de cada lote 

incorpore as alterações da 1.ª alteração (ponto 3.1 da M.D.). 

3.1.2 – Retificação do Quadro Urbanimetrico, retirando a nota que consta da 5.ª alteração 

(“São permitidas ampliações e edificações conforme memória descritiva do loteamento”) e 

atribuindo para cada lote os valores concretos de “área de implantação máxima” e “área de 

construção máxima” (ponto 3.2 M.D.) 

3.2 – A 3.ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente nos seguintes termos: 

3.2.1 – É eliminada a vinculação às tipologias de edificação T2/T3; 

3.2.2 – O conceito de cércea é substituído por “altura de fachada” conforme o Decreto 

Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio; 

3.3 – Quadro Urbanimetrico resultante da retificação e 3.ª alteração: 



                                                        Ata n.º 17 – 3/08 

 
 

2016 

 

 15 

 



                                                        Ata n.º 17 – 3/08 

 
 

2016 

 

 16 

4. Nos termos apresentados a proposta está conforme o Plano de Urbanização de Serpa. 

5. A proposta de retificação da 1.ª alteração e 3.ª alteração do LMZN tem os fundamentos que 

se apresentam de seguida.  

6. Nos termos da 1.ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente: 

6.1 - O quadro urbanimétrico permite edificações e ampliações até aos limites definidos no 

artigo 22.º do Plano de Urbanização de Serpa (PUS); 

 
6.2 - As edificações e ampliações permitidas são admissíveis a tardoz da edificação principal, 

sendo ainda admissíveis outras alterações e ampliações à edificação, desde que não 

ultrapassem o alinhamento definido pela fachada principal; 

6.3 - O projeto tipo previsto no loteamento é eliminado e substituído por Esquema Volumétrico 

Orientador que passa a fazer parte integrante do Loteamento Municipal. Podem ser feitas 

alterações a este esquema mediante a apresentação de proposta e após apreciação técnica da 

mesma por parte dos serviços; 

6.4 - As alterações propostas não se aplicam aos lotes 13, 26, 27, 28, 29, 30, 43 e 44 por se 

tratar de lotes destinados a construção livre. 

6.5 - A Planta de Síntese é alterada acrescentando uma nota junto ao Quadro Urbanimetrico 

referindo que “São permitidas ampliações e edificações conforme memória descritiva do 

loteamento.”.  

7 – A escrita e representação gráfica têm suscitado dúvidas de interpretação junto dos 

requerentes: 

7.1 - Dificuldade por falta de familiaridade com os conceitos, de transformar com segurança, 

para cada lote, os índices em áreas de implantação e de construção concretas; 

7.2 - A eliminação do projeto tipo e possibilidade de aumento de construção e a permanência 

da vinculação às tipologias T2/T3; 

8 – Estas dificuldades de interpretação podem ser resolvidas seguintes termos: 

8.1 – Retificando a planta de síntese de modo que o polígono de implantação de cada lote 

incorpore as alterações estabelecidas a um nível descritivo. Assim o polígono de implantação 

passa a estar representado de forma a poder conter o aumento de área nos termos aprovados 

na 1.ª alteração. 

8.2 – Retificando o Quadro Urbanimetrico, retirando a nota referida em 6.5 e atribuindo para 

cada lote os valores concretos admitidos para “área de implantação máxima” e “área de 

construção máxima” que resultam da 1.ª alteração ao loteamento, designadamente as 

mencionadas em 3.1 e 3.2. da M.D. 

8.3 – Eliminando a vinculação às tipologias T2/T3. 
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8.4 - Por outro lado torna-se necessário/conveniente proceder à atualização do conceito de 

“cércea” por “altura de fachada” conforme o Decreto Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio. 

9 - Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do RJEU as alterações à licença de loteamento, com ou 

sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de 

construção ou variação do número de fogos até 3 %, desde que observem os parâmetros 

urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento 

do território, são aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 

aplicáveis. 

9.1 – No caso em apreço as questões relativas a áreas de implantação e construção são tratadas 

no âmbito da clarificação e consequente retificação da 1.ª alteração.  

9.2 – Por outro lado a alteração ao loteamento consiste: 

9.2.1 - Na eliminação da vinculação às tipologias T2/T3; 

9.2.2 - Na substituição do conceito de cércea por “altura de fachada” conforme o Decreto 

Regulamentar n.º 9/2009, de 29 de maio; 

9.3 - A eliminação das tipologias T2/T3 está em linha com, podendo mesmo constituir uma 

exigência, das alterações de áreas da 1.ª alteração. É também uma medida que, porque mais 

generosa, não se constitui como gravosa para os proprietários. Por sua vez a adoção do 

conceito de “altura de fachada” decorre de adaptação à legislação mais recente. Considera-se 

assim que ambas as alterações se enquadram no descrito no n.º 8 do artigo 27.º do RJEU. 

Anexos: 

a) Memória Descritiva; 

b) Planta de síntese – 3.ª Alteração - Retificação da 1.ª Alteração LMZN 

c) Planta de síntese –3.ª Alteração - Retificação da 1.ª Alteração LMZN (Planta Cotada)) 

d) Planta de síntese – 1.ª Alteração LMZN.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª alteração ao Loteamento da 

Zona Nascente - Serpa e aprovar a retificação da 1.ª alteração, cujas plantas se anexam à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------- 

 

14. Certificação de nome de rua  

Na sequência do requerimento de Hélio Miguel Batista Guerreiro e em conformidade com o 

parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 27 de julho 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o atual 

arruamento “Travessa do Cercado”, na freguesia de Vila Verde de Ficalho, era anteriormente 

designado por “Rua da Igreja”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples – Artigos 216/312-D e 

30-E de Vila Verde de Ficalho 

Para efeitos do estabelecido no n.º 2 de art.º 9.º, encontrando-se o processo instruído com os 
elementos previstos no n.º 3 do art.º 9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e de acordo com 
parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 29 de julho 
de 2016, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 
emparcelamento simples, que consiste na venda de uma parcela com a área de 1 hectare, a 
desanexar, da parte rústica, do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Serpa sob o n.º 2648/20160523, inscrito na matriz predial rústica sob os artigos 216 e 312, 
secção D, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, denominado “Vale das Mós ou Lentiscais”, com 
a área total de 9,3 hectares, para integrar/emparcelar ao prédio rústico contíguo, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1555/20020311, inscrito na matriz predial 
sob o artigo 30, da secção E, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, denominado “Vale das 
Favas”, com a área total de 3,2375 hectares, para retificação de estremas. ---------------------------- 

 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 145 referente ao 

dia 2 de agosto de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.162.096,28 € (um milhão, 

cento e sessenta e dois mil, noventa e seis euros e vinte e oito cêntimos) e 1.283.865,24€ (um 

milhão, duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e vinte e quatro 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminados os assuntos da ordem do dia, interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para referir que 

relativamente à visita da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna a Serpa, sendo esta 

uma visita oficial, lamenta que os vereadores da oposição não tenham sido informados. 

Continua a sua intervenção referindo que foi solicitado que o Contrato Local de Segurança no 

Município de Serpa, celebrado entre o Ministério da Administração Interna e o Município de 

Serpa, fizesse parte da ordem de trabalhos desta reunião e o mesmo não se verificou, pelo que, 

solicita que o mesmo esteja presente na próxima reunião. 

 

Ainda no uso da palavra, relativamente aos mercados públicos municipais edificados do 

concelho que não foram objeto de remodelação, deixa o desafio ao Sr. Presidente para que se 

faça um estudo do ponto da situação dos mesmos. Muito embora seja do conhecimento que o 

mercado municipal de Serpa esteja em vias de obras de remodelação, e foram feitas 

intervenções no mercado de V. V. de Ficalho, era importante que os restantes mercados fossem 

também contemplados pois apresentam um ar envelhecido e pouco atraente. 
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Por último, saúda o facto do município de Serpa ter estado em parceria com a GNR nas 

Comemorações do 7.º Aniversário do Comando Territorial da GNR de Beja, que tiveram uma 

grande adesão por parte da população, no entanto, surpreende-se por terem sido anunciadas 

intervenções no Cineteatro e os Vereadores do Partido Socialista não terem conhecimento das 

mesmas. 

 

De seguida o Sr. Presidente intervém para informar que o motivo pelo qual o Contrato Local de 

Segurança no Município de Serpa não está presente nesta reunião se deve a ter o 

entendimento de que o Sr. Vereador João Santos se encontrava de férias, e como essa questão 

foi apresentada por ele na reunião anterior, achou que o mesmo deveria estar presente numa 

reunião onde o Sr. Vereador também estivesse presente, no entanto, fica desde já a certeza de 

que o mesmo irá à próxima reunião do executivo. 

 

Ainda no uso da palavra, informa que está em estudo uma possível candidatura a realizar em 

parceria com a Rota do Guadiana a fundos comunitários, pois está previsto financiamento onde 

se poderá enquadrar a revitalização dos mercados, não só em termos de obra, mas também a 

interligação dos mesmos através de ações e iniciativas diversificadas, como por exemplo, a 

atuação de grupos corais, realização de workshops, etc.   

 

No que diz respeito ao Cineteatro, termina referindo que essa informação já havia sido 

transmitida aos Srs. Vereadores na altura da preparação da candidatura ao PEDU. ------------------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado  

3. Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  

4. Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa – Revisão de 

preços definitiva  

5. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho 

Palma Parreira Cano  

6. Casa do Povo de Brinches – Pedido de apoio para aquisição de fardamento e 

Encontro de Grupos Corais 

7. Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” – Pedido de apoio para o espetáculo 

de Cante 
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8. Empreitada de reabilitação e ampliação do Museu de Arqueologia de Serpa – 

Defeitos de obra  

9. Empreitada de execução da Casa do Cante – Defeitos de obra  

10. Adenda ao protocolo de colaboração para desenvolvimento de ateliês de 

Atividades de Tempos Livres 

11. Alteração n.º 7 ao Orçamento da Câmara Municipal e alteração n.º 4 ao Plano 

Plurianual de Investimentos 

12. Aprovação de dois contratos de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de 

Depósitos  

13. Proposta de 3ª alteração ao Loteamento da Zona Nascente e retificação da 1ª 

alteração  

14. Certificação de nome de rua  

15. Proposta de aprovação de projeto de emparcelamento simples – Artigos 

216/312-D e 30-E de Vila Verde de Ficalho 

 

O Senhor presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15:40 da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Carla Maria Silvestre de Ornelas, Assistente 

Técnica, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de janeiro de 2014, 

para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, em regime de substituição, redigi e 

subscrevo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

     O Presidente                A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                          (Carla Maria Silvestre de Ornelas) 
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Ata n.º 17/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 3 de agosto 

 

 

 

Anexo 1 – Alteração n.º 7 ao Orçamento da Câmara Municipal e alteração n.º 4 ao Plano 

Plurianual de Investimentos 

 

 

Anexo 2 – Aprovação de dois contratos de empréstimo a celebrar com a Caixa Geral de 

Depósitos  

 

 

Anexo 3 – Proposta de 3ª alteração ao Loteamento da Zona Nascente e retificação da 1ª 

alteração  
 

 

 
 


